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Molivo: lo Termo Aditivo de PronogoçÕo de Prozo'

Conlrolo n." 201803ó3. PÍêgõo Presenciol n." 094/2018 - PP'

Conlrolodo: GILMAR E. SPIES EIRELI - ME'

õi;i;, controÍoçÕo de empreso especiolizodo poro monutençõo correlivo em

bombo d'oguo 
'{de 

poços ortesionos e omozÔnicos)' bebedouros' freezers'

íqriJltloooá fogões indüstriois dos Escolos do Rede Municlpol de ensino e sede

do Secretorio Municipol de Educoçôo'

Troto-se de onólise do possibilidode do I ' Termo Aditivo poro

prorrogoÇÕo de Prozo do Controto Administrotivo n' 201803ó3'

opedidofoiinstruídocomosolicitoçõo,justificotivodoSecretorio
MunicipoldeEducoçÔodaltoitubo,Ofícion'o24812019-SEMED'TermodeCiêncio

" 
õàÁlorOan.io do ôontrotodo (Memo' n" 43812019 - SEMED)'

A vigêncio controluol voi oté 22ll | 12019 '

Foi informodo que o Prorogoçõo do prozo seró por mois 120 (cenlo

e vinle) dlos.

É o breve reloto.

Posso o oPinor e fundomentor'

No justificotivo opresentodo pelo Secrelório' ele demonslrou o

necessidode O. prorrogoçào de'prozo por mois l20 (cento e vinte). dios' .ou sejo'

;tãrà J" morço deloà0, montendo ossim' o continuoçõo do bom trobolho

õrãtt"o" pelo Càntrotodo, motivondo seu pedido poro o Aditivo de Prozo'

Em consulto à Controtodo' esto monifestou interesse em monter o

presioçôo dos seus seruiçoi pelo prozo de 120 (cento e vinie) dios' nÕo requerendo

:;;ã; de votor, .oÁtlnOo-t. o votor originol do coniroto, o que demonsko

gtond'. vontogem poro o AdministroçÕo'

Ressolte, primeiromente' que nôo cobe o este Procurodor o onólise

do mérito odministroiivo 1cànvenlcncio, oportunidode de-suo reolizoe Õ,o), c^olduto

que recoi sobÍe o purroã-ào-s..reiorio' Municipol de EducoÇÕo - o que jó foi

externodo com o Aulorizãçáã p"ro Aditivo' cobendo iõo somente o onólise dos

;;;;;ü;il&os]ormois dà insirumento conlroluol que viso implementor'

Nesse posso, o Lei n'o 8'666193 odmite o pronogoçôo dos controtos

odministrolivos, excepcionolmente, e poro o prorrogoçõo desses controtos, Íoz-se

necessório, ontes de tuoo, á presenço dos requisitos legois previstos no ort.57, inciso

ll e §2o, in verbis: Ç
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"Art. 57. A duroçÕo dos conlrotos regidos por eslo..Lei

t"oiã "Jtr"io 
ã vigêncio dos respeclivos crédilos

àrçomentarios, excelo quonto oos reloÍivos:

li I o o,urtoçao de serviços o serem execulodos de

iormo 
-conrÁro, que poderÕo ter o suo duroÇoo

;;;;;dã; por isuois e sucessivos períodos com vislos

o obtencÕo de preÇos e condiÇÔes mois vontoio:os

óoià o naministroÇÕo. limitodo o sessenlo meses

{...)
§ã: ,ooo prorrogoÇÔo deveÍó ser lusliÍicodo pot

ãí"r,t"-ãJrt",iiãad pelo ouloridode compelente

poro celebror o conlroto"'

Apesor do lilerolidode do inciso ll do. ort' 57 do Lei n'' 8'óóó193 dispor

sobre o necessidode dt ptttü;;ãã ôár ol1"g9t iguois' o liçõo de Morçol Juslen

Firhor indico o folto de .o.o]oo]ri'al'o" .. conferir intãrpretoçõo literol oo dispositivo

em questõo, nos seguintes termos:

DecisÔo do Tribunol de Contos do Uniõo' fozendo referêncio o

doutrino de Morçol lu,ttn Éitnà' tombém jó odotou tol posicionomento:

"r ohrriooÍório respeilor, no renovoÇÕo o mesmo pr.ozo

o""l"L]iãi"Cão originol? A resposlo e negotivo

;:;; ;. o texto Iegol oludo o 'iguois Serio um

lontrorr"nto impor o obrigotoriedode de prorrogoÇoo

õãr pãiiãà" üàntico se ã-possível poctuor o conlroto

oor oté sessento meses, noo serio tozoóvel subotoinor

ã"oã.i"ltiiãçáà oo de'er de eslobelecer períodos

'dé;ti;;t 
poio vigêncio NÕo se odmitiró que o

Ààministroçoo fixe períodos diminutos poro o

,à"*"".iaã "rneoçonào 
o conkotodo que nôo Íor

simpolico."

''A oroÍroooÇÕo do coniroto Íelerido poÍ tempo inferioÍ

; ;il.;;;l;-"soÇôo. Pelo disposto "" 1'1- 11.'l "dl
tei g.OOOls3, o prorrogoçÕo deverio ser por rguols e

ir"ãii"ãt'-'úiàdos.-conludo' pelo princípio do

ã;".ttú;i;, se é possível prorrogor por oté ó0. meses'

,ãã ná potquu exigir-se o prorrogoçÕo por..idênlicos

.,ãu:oáãr, .ontotme Lnsinomentos sempÍe bolizodos do

í;i.;;";i.; Morçol Justen Filho' em suo obto

êàí,L}oti.- a L.jl de LiciloÇÕes e controtos

' JUSTEN FILI'lo. Marçal Comentários à Lei de Lic

Paulo.20l0. P.730

ilaçôes e Contratos AdministratiYos l4" edição t'd Dialética' S

-Ã-



Administrotivos (AcórdÕo ICU 7771 /2005 - Segundo
Comoro)."

A experiêncio nos moslÍo que, em voriodos ocosiÕes, o prorrogoÇÓo

dintinuio goronle o prestoçÔo do serviço e. ossim, o conlinuidode do serviÇo

público oú qr. novo certome liciloio6o, mois bem eloboÍodo e que otendo oos

ncvos onseios do Gesior, seio concluído. Evito-se o conlinuidode de um conlroto
nôo desejóvel por um período mois longo {poro nôo ocorrelor o suspensÕo dÔs

servicos em viitude do inexistêncio de novo processo licitotorio ocobodo) ot.r

nresmo instruçÕo de dispensos de licitoções por urgÔncio, opçÕo que deve - oo

menos. deverio - ser o Último.

Nesseposso,onolisondooprocedimentoreolizodo'verifico-sequeo
requerimento formulodo se restringe o pronogoçõo diminuto de prozo' sem

oditomenlo de seu volor e o possibilidode jurídico resto omporodo pelo lei de

licitoÇôo. Ademois, noio-se o necessidode do conÍinuidode do prestoçÕo dos

serviios por porte do Controtodo, outuondo junto o Secretorio Municipol de

Educoçõo de ltoitubo, concluindo que os serviços sôo de noturezo continuodo e

.rr.n.tl poro o bom ondomento dos otividodes prestodos no Educoçõo Público

Mu nicipol.

Consto no Clóusulo Sexto do Controlo n" 201803ó3 expressomente o

possibilidode de pronogoçõo dos prozos esiipulodos controluolmente'

Pode-se consideror o demonstroÇÕo do interesse por porie do
Secretório Municipol de EducoçÕo no continuidode dos serviÇos. consloto-se que

ho interesse por porle do conlroiodo no continuidode do controlo. conforme
termo de ciêncio e concordÔncio em onexo. Neste coso, reslou demonslrodo o
necessidode de oditomento de prozo.

De tudo exposlo, este Procurodor Jurídico Municipol, observondo o
prozo de vigêncio controtuol, bem como o justificotivo opresenlodo, conclui se-l

possive/ o ororroooÇõo do controto me dÍonte o ossinoÍuro do lo Termo de AdiÍivo
poro o do to f uluro de 23 de mo o de 2020

Porecer nõo vinculonte, meromente opinotivo.

lioitubo, l'l de novembro de 2019

Alemi les A. uso
Procurod ÍJ co unicipolU
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